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Abstract 

The following study investigated the relationship between maternal psychological control 

and emotional and conduct problems in (pre)adolescents. This study included 105 

mother-child couples, with 8-14 year old children. Mothers completed the subscales 

emotional problems and conduct problems of the Strengths and Difficulties 

Questionnaire, while the (pre)adolescents completed the Psychological Control Scale. 

Correlation and regression analyses showed no significant relation between maternal 

psychological control and emotional problems in (pre)adolescents. However, there did 

seem to be a significant positive association between maternal psychological control and 

conduct problems in (pre)adolescents. More maternal psychological control was related to 

more conduct problems. Together, these findings suggest that maternal psychological 

control is positively related to conduct problems, but not to emotional problems in 

(pre)adolescence. The latter seems to be in contrast with previous literature, which could 

be explained due to intracultural differences, exclusion of fathers and possible under-

reporting of emotional problems by mothers.  

 Keywords: maternal psychological control, emotional problems, conduct problems, 

(pre)adolescents. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSYCHOLOGISCHE CONTROLE EN EMOTIONELE EN GEDRAGSPROBLEMATIEK 

 
3 

Het is je Eigen Schuld: De Relatie tussen Psychologische Controle van Moeders en 

Emotionele en Gedragsproblematiek van (Pre)adolescenten 

Alleen al in Amerika wordt 16,2% van de gerapporteerde gewelddadige misdaden 

en 26,1% van het gerapporteerde vandalisme gepleegd door mensen onder de 18 

(United States Department of Justice, 2008). Bovendien ervaart 15% van de kinderen en 

adolescenten op 15-jarige leeftijd internaliserende problemen (Costello, Egger & Angold, 

2005), waarbij angst en depressie de vaakst voorkomende psychiatrische stoornissen zijn 

onder adolescenten (Pine, Cohen, Gurley, Brook & Ma, 1998).  

Iets wat al meerdere malen in verband is gebracht met emotionele (Burbach & 

Borduin, 1986) en gedragsproblemen (Watson, Sifers, & Houlihan, 2013) bij 

(pre)adolescenten is controle van de ouders. Ouderlijke controle bestaat uit 

gedragsmatige en psychologische mechanismen (Hoeve, et al., 2009). Gedragsmatige 

controle bestaat uit praktijken die bedoeld zijn om het gedrag van het kind te controleren 

en wordt ook wel geoperationaliseerd als monitoring, disciplineren en het stellen van 

regels (Watson et al., 2013). Psychologische controle wordt gedefinieerd als indringing in 

de psychologische ontwikkeling van het kind, zoals het onttrekken van liefde, het kind 

afhankelijk houden en het gebruiken van schuldgevoelens om het kind te controleren 

(Hoeve et al., 2009). Ouders die psychologische controle uitoefenen, beperken, 

ontzenuwen of manipuleren de psychologische en emotionele ervaringen en expressies 

van hun kinderen (Barber, 1996). 

De dimensie psychologische controle is, in tegenstelling tot de dimensie 

gedragscontrole, bijna altijd exclusief geconceptualiseerd als een negatieve vorm van 

controle (Barber, 1996). Gezien de hoge prevalentiecijfers wat betreft emotionele en 

gedragsproblematiek bij (pre)adolescenten lijkt onderzoek naar de specifieke factoren die 

hiermee samenhangen noodzakelijk. Dit zou nieuwe kennis op kunnen leveren voor de 

wetenschap en mogelijk kunnen leiden tot meer op maat gemaakte preventieve 

interventies. 

Psychologische controle en emotionele problematiek 

Bij het ontwikkelen van emotionele problematiek onder jongeren spelen allereerst 

genen (Bouchard & Loehlin, 2001) en temperament een rol (Nigg, 2006; Rothbart & 

Bates, 2006). Echter, emoties worden steeds meer gezien als producten en processen 

van sociale relaties (Cole, Martin, & Dennis, 2004) wat ertoe heeft geleid dat ook 

opvoedgedrag onderzocht wordt. De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar een 

eventuele relatie tussen patronen van controlegedrag van ouders en de ontwikkeling van 

emotionele problematiek bij kinderen (bijv. Hoskins, 2014; Barber, Olsen, & Shagle, 

1994). Onder emotionele problematiek valt klagen over hoofdpijn, zorgen hebben, 

ongelukkig zijn, angstig zijn in nieuwe situaties, veel angsten hebben en snel bang 

worden (Achenbach, 1991). Emotionele problemen in de adolescentie kunnen bovendien 



PSYCHOLOGISCHE CONTROLE EN EMOTIONELE EN GEDRAGSPROBLEMATIEK 

 
4 

zorgen voor meerdere langetermijneffecten, zoals klinische psychopathologie in de 

volwassenheid (Balan, Dobrean, Roman, & Balazsi, 2017).  

Psychologische controle kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van een 

adolescent. Wanneer ouders psychologische druk op hun kind uitvoeren en falen in het 

stimuleren van hun gevoelens van autonomie (Engels, Finkanauer, Meeus, & Dekovic, 

2001), is bij hun (pre)adolescente kind een verhoogde kans op angst en depressie 

(Pettit, Laird, Dodge, Bates, & Criss, 2001), een laag zelfvertrouwen (Finkenauer, Engels, 

& Baumeister, 2005) en eenzaamheid (Freeman & Barber, 1996). Wel dient bij het 

vaststellen van de intensiteit van de problematiek rekening gehouden te worden met 

sekse van de ouder en de (pre)adolescent. Zo valt het op dat veel emotionele 

problematiek gerapporteerd wordt bij de vader-dochter dyade. Wanneer vader 

psychologische controle uitoefent op zijn dochter, is een grotere kans op emotionele 

problematiek dan bij andere dyades (Barber, 1996). Hoewel er weinig recente literatuur 

over beschikbaar is, lijkt ook klinische literatuur emotionele problematiek bij 

(pre)adolescenten door psychologische controle van ouders te bevestigen. Depressieve 

personen koppelen hun symptomen vaak terug naar het opvoedgedrag van hun ouders. 

Zij herinneren zich een psychologisch controlerende opvoeding, waarbij hen vaak een 

schuldgevoel werd aangepraat en zij negatief werden geëvalueerd (Burbach & Bourdin, 

1986). 

Dit verband tussen psychologische controle van ouders en het ontwikkelen van 

emotionele problemen bij (pre)adolescenten kan verklaard worden door onder andere de 

self-determination theory (Ryan, Kuhl, & Deci, 1997). Deze theorie stelt dat voor het 

vormen van persoonlijkheid en motivatie, behoefte is naar competentie (Harter, 1978), 

verbondenheid (Baumeister & Leary, 1995) en autonomie (deCharms, 1968). 

Laatstgenoemde behoefte naar autonomie is universeel. Wanneer echter psychologische 

controle wordt toegepast, wordt de adolescent onthouden van autonomie (Soenens & 

Vansteenkiste, 2010) en dit kan leiden tot onder andere emotionele stress (Nelson & 

Coyne, 2009).   

Al met al wijst empirisch onderzoek uit dat psychologische controle van ouders de 

kans op emotionele problematiek onder (pre)adolescenten kan vergroten (bijv. Pettit et 

al., 2001). Ook wijzen theoretische verklaringen op dit verband. Zo ziet self-

determination theory autonomieverlies als een belangrijk begrip in het zojuist genoemde 

proces (Ryan et al., 1997). Kortom, zowel empirie als theorie suggereren dat een hoge 

mate aan psychologische controle gerelateerd is aan emotionele problematiek bij 

adolescenten. 

Psychologische controle en gedragsproblematiek 

 Meerdere studies hebben getracht de relatie tussen ouderlijke controle en 

externaliserend probleemgedrag in kaart te brengen (bijv. Hart, Newell, & Olsen, 2003). 
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Onder externaliserend probleemgedrag wordt verstoord, agressief en antisociaal gedrag 

verstaan, zoals fysieke agressie, vechten, liegen, stelen en ongehoorzaam zijn 

(Achenbach, 1991). Rollins en Thomas (1979) suggereerden lang geleden al een 

kromlijnige samenhang tussen ouderlijke controle en gedragsproblemen van het kind, 

waarbij een hoge en lage mate van controle dienen als risicofactor en gemiddelde 

ouderlijke controle een beschermende factor is. Hoewel gedragsmatige controle sterker 

gerelateerd lijkt aan meer externaliserende problemen en psychologische controle een 

sterkere positieve associatie kent met internaliserende problemen (Barber et al., 1994), 

is er groeiend bewijs voor een positieve relatie tussen psychologische controle en 

externaliserend probleemgedrag (Barber & Harmon, 2002; Barber & Olsen, 1997; Yang, 

Hart, Nelson, Porter, Olsen, & Robinson, 2004). Psychologische controle lijkt een 

significante voorspeller te zijn van verhoogde gedragsproblematiek (Watson et al., 

2013). Een voorbeeld hiervan is fysieke agressie. Zo bevat psychologische controle 

vijandige elementen die boosheid bij kinderen uit kunnen lokken, wat zou kunnen leiden 

tot fysieke agressie tegenover leeftijdsgenoten (Casas, et al., 2006; Mills & Rubin, 1998). 

Daarbij lijkt psychologische controle van moeders een significante voorspeller te zijn voor 

openlijke agressief gedrag van hun kinderen, bij zowel jongens als meisjes (Hart, Nelson, 

Robinson, Olsen, & McNeilly-Choque, 1998; Loukas, Paulos, & Robinson, 2005). Een hoge 

mate van psychologische controle lijkt verder samen te hangen met een toename van 

antisociaal en delinquent gedrag (Pettit et al., 2001). Hierbij is zelfs gebleken dat, waar 

alle opvoeddimensies een verband houden met delinquent gedrag, de samenhang tussen 

psychologische controle en delinquent gedrag het sterkst is (Hoeve et al., 2009). 

Het verband tussen psychologische controle van ouders en het ontwikkelen van 

gedragsproblematiek bij (pre)adolescenten kan op verschillende manieren verklaard 

worden. De sociale leertheorie van Bandura (1973) is hier een voorbeeld van (Soenens, 

Vansteenkiste, Goossens, Duriez, & Niemiec, 2008). Wanneer ouders kinderen 

psychologisch controleren, laten zij een relationeel manipulatieve en controlerende 

interactiestijl zien. Volgens de sociale leertheorie nemen kinderen dit gedrag over door 

middel van observatie, imitatie en modelling (Bandura, 1973). Het is dus waarschijnlijk 

dat kinderen de indringerige en manipulatieve interacties van hun psychologisch 

controlerende ouders overnemen. Dit kan tot gevolg hebben dat zij zich op eenzelfde 

manier zullen gedragen tegenover hun leeftijdsgenoten, wat zich uit in agressief gedrag. 

Een tweede theorie die een eventueel verband tussen psychologische controle en 

gedragsproblematiek kan verklaren, is de al eerdergenoemde self-determination theory 

van Ryan en collega’s (1997). Opgroeien in een omgeving waarin de autonomie wordt 

ondermijnd, zoals bij psychologische controle het geval is, wordt geassocieerd met 

negatief affect en lage zelfregulatie (bijv. Assor, Roth, & Deci, 2004); psychologische 

factoren die centraal staan bij agressief gedrag van (pre)adolescenten (bijv. Eisenberg, 



PSYCHOLOGISCHE CONTROLE EN EMOTIONELE EN GEDRAGSPROBLEMATIEK 

 
6 

Fabes, Nyman, Bernzweig, & Pinuelas, 1994). Daarnaast kan deze lage zelfregulatie 

leiden tot ongehoorzaamheid (bijv. Casas et al., 2006; Joussemet et al., 2008; 

Verschueren, Dossche, Marcoen, Mahieu, & Bakermans-Kranenburg, 2006).  

Samenvattend lijkt psychologische controle op veel gebieden gerelateerd te zijn 

aan externaliserend probleemgedrag bij (pre)adolescenten (Galambos, Barker, & 

Almeida, 2003). Er lijkt hierbij voornamelijk sprake te zijn van een relatie tussen 

psychologische controle van ouders en fysiek agressief, ongehoorzaam en delinquent 

gedrag van hun kinderen (Olsen et al., 2002; Pettit et al., 2001). Onderzoek naar een 

samenhang tussen psychologische controle en andere gedragsproblemen van 

(pre)adolescenten zoals liegen en stelen, lijkt nog grotendeels afwezig. 

Huidig onderzoek 

Zowel empirische als theoretische bevindingen lijken te wijzen op een positief 

verband tussen psychologische controle van ouders en emotionele en 

gedragsproblematiek bij (pre)adolescenten. Een positieve samenhang betekent dat een 

hoge mate aan psychologische controle gerelateerd zou zijn aan zowel meer emotionele 

problematiek als aan meer gedragsproblematiek. In de literatuur lijkt echter nog een 

gebrek te zijn aan onderzoeken die specifiek kijken naar de relatie tussen psychologische 

controle van moeders en emotionele en gedragsproblemen bij (pre)adolescenten. Waar 

momenteel de focus vooral nog lijkt te liggen op onderzoek naar de eventuele invloed 

van psychologische controle van beide ouders, tracht de huidige studie bestaande 

literatuur uit te diepen door zich exclusief te richten op psychologische controle van 

moeders. Het gebruik van een specifiekere onderzoeksvraag zal leiden tot specifiekere 

uitkomsten, waardoor preventieve interventies gerichter en meer op maat ontwikkeld 

kunnen worden. De eerdergenoemde relatief hoge prevalentie cijfers wat betreft 

emotionele en gedragsproblematiek duiden op het belang van preventies, voorlichtingen 

en educatie om de potentiële nadelige bijdrage van psychologische controle op deze 

problematiek tegen te gaan.  

In dit paper zullen twee deelvragen beantwoord worden, 1) is er een verband 

tussen psychologische controle van moeders en emotionele problemen bij hun 

(pre)adolescenten en 2) is er een verband tussen psychologische controle van moeders 

en gedragsproblemen bij hun (pre)adolescenten? Op basis van de zojuist genoemde 

literatuur is de verwachting dat een hoge mate van psychologische controle verband 

houdt met een hoge mate van emotionele en gedragsproblematiek. Deze hypothesen 

zullen getoetst worden aan de hand van een cross-sectioneel onderzoek bij moeders en 

(pre)adolescenten. 

Methode 

Steekproef 
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In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van de data die verkregen zijn in het 

kader van het surveyonderzoek naar ouderlijke zelfregulatie, opvoeding en zelfregulatie 

bij kinderen en (pre)adolescenten. De data die verzameld zijn voor dit cross-sectionele 

kwantitatieve onderzoek, bestonden uit ingevulde vragenlijsten van 120 moeder-kind 

paren verspreid over Nederland. Deze moeder-kindparen zijn select gekozen door middel 

van een gemakssteekproef; er is gebruik gemaakt van participanten uit het eigen 

netwerk van de studenten. De steekproef van moeder-kind paren bestond uit moeders in 

de leeftijd van 28 tot en met 55 jaar (M = 42.85, SD = 6.09). De verdeling van het 

opleidingsniveau van de moeders is als volgt: basisonderwijs (1%), VMBO (8%), HAVO 

(2%), MBO (30%), HBO (42%), en WO (17%). Hun kinderen bestaan uit 42 jongens 

(38,9%) en 66 meisjes (61,1%) in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar (M = 10.97, SD = 

1.55). De verdeling over de groepen waarin de (pre)adolescenten zich bevinden is als 

volgt: onderbouw basisschool (2%), middenbouw basisschool (30%), bovenbouw 

basisschool (36%) en middelbaar onderwijs klas één (25%), twee (5%) en drie (2%). 

Procedure 

Voor dit cross-sectionele kwantitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van een 

combinatie van bestaande vragenlijsten. Het combineren van vragenlijsten is gedaan 

door studenten van Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht in het jaar 

2017. De supervisor hierbij was orthopedagoog Soundry Staats van de Faculteit Sociale 

Wetenschappen. Aangezien dit onderzoek zich richt op psychologische controle en 

emotionele en gedragsproblematiek is slechts gebruik gemaakt van een selectie van de 

vragenlijsten. Een mail met de link naar de online vragenlijsten is opgestuurd naar 120 

select gekozen moeders met een kind in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar. In de 

desbetreffende mail zijn de (pre)adolescenten en hun moeders geïnformeerd over de 

anonieme aard van het onderzoek en het belang van het zelfstandig invullen van de 

vragenlijsten. De moeders hebben vervolgens actief toestemming gegeven en de 

kinderen passief. De opgestuurde vragenlijsten bestonden uit een zelfrapportage voor 

moeders met daarin vragen over haar eigen opvoedgedrag en een vragenlijst over 

(gedrags-)eigenschappen van hun kinderen. Verder hebben de kinderen vragen ingevuld 

over het opvoedgedrag van hun moeders. Elke vragenlijst begon met een kleine 

introductie over desbetreffende lijst.   

Instrumenten 

Psychologische controle. Psychologische controle van moeder is gemeten aan 

de hand van de Psychological Control Scale (PCS; Barber, 1996). De PCS meet de mate 

waarin een ouder het kind probeert te controleren op een intrusieve, op de persoon 

gerichte wijze. Deze vragenlijst bestaat uit acht items die de volgende componenten 

meten: ontkrachten van gevoelens (‘Mijn moeder probeert altijd mijn gedachten en 

gevoelens te veranderen’); beperken van verbale uitingen (‘Mijn moeder onderbreekt me 
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vaak’); en persoonlijke aanval (‘Mijn moeder geeft mij de schuld van problemen van 

andere leden van ons gezin’). De (pre)adolescenten konden hun moeders gedrag 

beoordelen op een zes-puntsschaal variërend van ‘helemaal niet van toepassing op mijn 

moeder’ tot ‘helemaal van toepassing op mijn moeder’. Een gemiddelde score op de PCS 

is gebruikt als indicator voor psychologische controle, waarbij een hoge score duidt op 

een hoge mate van psychologische controle. Deze schaal is bewezen valide evenals 

intern consistent (Barber, 1996). In de huidige studie is een betrouwbaarheid van α = 

.79 gevonden. Dit wordt gedefinieerd als een acceptabele betrouwbaarheid (Kline, 2000). 

Emotionele problemen. Emotionele problemen zijn gemeten aan de hand van 

een subschaal van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goedhart, Treffers, 

& Van Widenfelt, 2003). Deze subschaal heet emotionele problematiek en bestaat uit vijf 

items. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Vaak ongelukkig, in de put of in tranen’ en ‘Voor heel 

veel bang, snel angstig’. Items konden beantwoord worden met ‘niet waar’, ‘enigszins 

waar’ en ‘zeker waar’, welke respectievelijk worden gescoord als 1, 2 of 3. Een 

gemiddelde score op de subschaal emotionele problemen, onderdeel van de SDQ, is 

gebruikt als indicator voor emotionele problematiek, waarbij een hoge score op de items 

wijst op een hoge mate van emotionele problematiek. Er is bewijs voor de validiteit van 

de SDQ (Muris, Meesters, & van den Berg, 2003). De criteriumvaliditeit van de SDQ 

kreeg een onvoldoende als COTAN-beoordeling, maar de begripsvaliditeit werd wel als 

voldoende beoordeeld. De betrouwbaarheid van de subschaal emotionele problemen van 

de SDQ bedraagt α = .70. Dit wordt gedefinieerd als een acceptabele betrouwbaarheid 

(Kline, 2000). 

Gedragsproblemen. Ook gedragsproblemen zijn gemeten aan de hand van een 

subschaal binnen de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goedhart et al., 

2003). Deze subschaal heet gedragsproblemen en bestaat uit vijf items. Een 

voorbeelditem is ‘Vecht vaak met andere kinderen’ of ‘Over het algemeen 

ongehoorzaam’. Items konden beantwoord worden met ‘niet waar’, ‘enigszins waar’ en 

‘zeker waar’. Deze items zijn gescoord als 1, 2 of 3, waarbij het hoogste getal duidt op 

de meeste problemen. Een gemiddelde score op de subschaal gedragsproblemen, 

onderdeel van de SDQ, is gebruikt als indicator voor gedragsproblematiek, waarbij een 

hoge score op de items wijst op een hoge mate van gedragsproblematiek. De 

betrouwbaarheid van de subschaal gedragsproblemen van de SDQ bedraagt α = .64. De 

betrouwbaarheid kan niet verhoogd worden door verwijderen van items. Dit wordt 

gedefinieerd als een twijfelachtige betrouwbaarheid (Kline, 2000). 

Analyse procedure 

Om te onderzoeken of een verband bestaat tussen psychologische controle van 

moeder en emotionele problemen van de (pre)adolescent is gebruik gemaakt van de 

bivariate correlatieanalyse. Eenzelfde analyse is gebruikt om de correlatie te meten 
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tussen psychologische controle van moeder en gedragsproblemen van de 

(pre)adolescent. De samenhang tussen de variabelen wordt gemeten met Pearson’s r. Er 

wordt gesproken van een sterke samenhang als r = .50, van een matige samenhang als r 

= .30 en van een kleine samenhang als r = .10 (Cohen, 1988). Om deze analyse uit te 

voeren moet aan een aantal assumpties voldaan worden, die in SPSS zullen worden 

getoetst. Zo moet sprake zijn van een bivariate normaalverdeling, wat gecontroleerd zal 

worden door middel van de Shapiro-Wilk test. Een histogram zal hierbij dienen ter 

visuele controle. Ook moet sprake zijn van homoscedasticiteit en een lineaire relatie 

tussen de variabelen, wat beide gecontroleerd zal worden aan de hand van een 

spreidingsdiagram (Allen & Bennett, 2012).  

Vervolgens wordt een enkelvoudige lineaire regressieanalyse uitgevoerd. Bij deze 

analyse zijn emotionele en gedragsproblemen de afhankelijke variabelen van interval 

meetniveau. De waardes variëren hierbij van nul tot en met twee. Psychologische 

controle is de onafhankelijke variabele. Ook deze variabele is van interval meetniveau 

waarbij de variabelen variëren van één tot en met zes. Om een regressieanalyse uit te 

voeren, dient eveneens voldaan te zijn aan enkele assumpties. Naast de assumpties 

betreffende lineariteit, normaliteit en homoscedasticiteit, mag bij de regressieanalyse 

geen sprake zijn van uitschieters. Laatstgenoemde assumptie zal in SPSS getoetst 

worden aan de hand van een histogram (Allen & Bennett, 2012).  

                                                      Resultaten 

Er zijn 105 (pre)adolescenten geweest die vragen hebben ingevuld over 

psychologische controle van hun moeder. Verder hebben 108 moeders vragen ingevuld 

over emotionele en gedragsproblematiek van hun (pre)adolescent. De beschrijvende 

statistieken zijn te vinden in Tabel 1.  

 

Tabel 1 

Beschrijvende statistieken van de onderzoeksvariabelen psychologische controle, 

emotionele problemen en gedragsproblemen. 

 M SD N 

Psychologische controle 2.41 .91 105 

Emotionele problemen 1.36 .38 108 

Gedragsproblemen 1.21 .29 108 

 

Psychologische controle en emotionele problematiek 

Bestaat er een verband tussen psychologische controle van moeders en 

emotionele problemen bij (pre)adolescenten? Om deze deelvraag te beantwoorden is 

aanvankelijk een correlatieanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze bivariate 
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correlatieanalyse laten een positief, maar klein en niet-significant verband zien r(104) = 

.144, p = .143. 

Vervolgens is een regressieanalyse uitgevoerd. Voordat deze regressieanalyse 

werd uitgevoerd, zijn de assumpties van uitschieters, normaliteit, lineariteit en 

homoscedasticiteit getoetst in SPSS. Het histogram laat zien dat er geen sprake is van 

een normaalverdeling bij beide variabelen. Bij psychologische controle zijn er geen 

uitschieters, bij emotionele problematiek twee. Aan de assumptie wat betreft uitschieters 

wordt dus wel voldaan. Inspectie van zowel het normaal waarschijnlijkheidsplot van de 

gestandaardiseerde residuen als het scatterplot van de gestandaardiseerde residuen 

tegenover de gestandaardiseerde voorspelde waarden impliceren dat de assumpties van 

normaliteit, lineariteit en homoscedasticiteit tegemoet gekomen zijn. Ondanks dat niet 

alle assumpties bevestigd konden worden, is de analyse uitgevoerd. Bij deze analyse is 

psychologische controle de onafhankelijke variabele en emotionele problematiek de 

afhankelijke variabele. Hieruit blijkt dat psychologische controle van moeders niet 

significant gerelateerd is aan emotionele problemen bij (pre)adolescenten (B = .060, β = 

.14, SE = .04, p = .143). Slechts 2% van de verschillen in emotionele problemen bij 

(pre)adolescenten kan voorspeld worden door psychologische controle van moeder, R² = 

.021. Dit is een klein effect. 

Psychologische controle en gedragsproblematiek  

Bestaat er een verband tussen psychologische controle van moeders en 

gedragsproblemen bij (pre)adolescenten? Om deze deelvraag te beantwoorden is eerst 

een correlatieanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze bivariate correlatieanalyse laten 

een significant positief verband zien tussen psychologische controle van moeder en 

gedragsproblemen van de (pre)adolescent r(104) = .37  en p < .001. Dit betekent dat 

een hoge mate van psychologische controle gerelateerd is aan een hoge mate van 

gedragsproblematiek. 

Vervolgens is een regressieanalyse uitgevoerd. Voordat deze analyse werd 

uitgevoerd, zijn de assumpties van normaliteit, lineariteit en homoscedasticiteit getoetst 

in SPSS. Ten eerste laten een histogram en boxplot zien dat beide variabelen niet 

normaal verdeeld zijn en dat enkel de variabele psychologische controle voldoet aan de 

voorwaarde betreffende uitschieters. Inspectie van zowel het normaal 

waarschijnlijkheidsplot van de gestandaardiseerde residuen als het scatterplot van de 

gestandaardiseerde residuen tegenover de gestandaardiseerde voorspelde waarden 

impliceren dat de assumpties van normaliteit, lineariteit en homoscedasticiteit tegemoet 

gekomen zijn. Ondanks dat niet aan alle assumpties is voldaan, is besloten de analyse 

voort te zetten. De analyse liet zien dat het regressiemodel met als onafhankelijke 

variabele psychologische controle en afhankelijke variabele gedragsproblematiek 

significant is, B = .12, SE = .03, β =.37, p < .001. Er is hierbij sprake van een significant 
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positief verband: hoe meer psychologische controle van moeders, hoe meer 

gedragsproblemen bij hun (pre)adolescenten. Slechts 13% van de verschillen in 

gedragsproblemen bij (pre)adolescenten kan verklaard worden door psychologische 

controle van moeder (R² = .13). Dit is een middelmatig effect. 

     Discussie 

Het doel van dit onderzoek was bestuderen of een samenhang bestaat tussen 

psychologische controle van moeders en emotionele en gedragsproblematiek bij hun 

(pre)adolescenten. Hierbij werd een significant positief verband gevonden tussen 

psychologische controle van moeders en gedragsproblematiek bij hun (pre)adolescenten, 

met een middelmatige effectgrootte. Dit wil zeggen dat meer psychologische controle van 

moeders gerelateerd is aan meer gedragsproblematiek bij hun (pre)adolescenten. 

Opvallend is dat geen significant verband gevonden werd tussen psychologische controle 

en emotionele problematiek.  

Psychologische controle en emotionele problematiek 

Meer psychologische controle van moeder bleek niet gerelateerd aan meer 

emotionele problematiek onder (pre)adolescenten, in tegenstelling tot de hypothese die 

stelt dat er een positief verband bestaat tussen deze variabelen. Dit werd namelijk 

meermaals in literatuur aangetoond (bijv. Finkenauer, Engels, & Baumeister, 2005; Pettit 

et al., 2001). Een voor de hand liggende verklaring voor het verschil in bevindingen 

tussen huidig en eerder onderzoek lijkt dat bij huidig onderzoek sprake zou zijn van 

weinig spreiding. Dit verkleint namelijk de kans op het vinden van significante verschillen 

of verbanden. Echter, bij nadere bestudering van de resultaten lijkt hier geen sprake van 

te zijn; de standaarddeviatie was niet groot, maar ook niet dusdanig klein dat gesproken 

wordt van te weinig spreiding. Er dienen dus alternatieve verklaringen gevonden te 

worden. Een mogelijke verklaring voor het verschil in bevindingen tussen huidig en 

eerder onderzoek zou gezocht kunnen worden in culturele verschillen. Zo is eerder 

aangehaalde literatuur niet specifiek gebaseerd op de Nederlandse, maar op de Westerse 

cultuur. Er zouden echter binnen de Westerse cultuur verschillen kunnen bestaan 

aangaande emotionele problematiek onder (pre)adolescenten. Zo laat een studie 

hiernaar zien dat Nederlandse jongeren de minste internaliserende problematiek 

vertonen in vergelijking met acht andere Westerse landen, waaronder Amerika (Crijnen, 

Achenbach, Frank & Verhulst, 1997). Deze lage mate van emotionele problematiek onder 

Nederlandse jongeren zou mede verklaard kunnen worden door protectieve factoren uit 

de Nederlandse cultuur. Protectieve factoren zouden daarbij wellicht bescherming kunnen 

bieden tegen de eventuele negatieve bijdrage van psychologische controle. Een 

voorbeeld van een protectieve factor is sociaaleconomische status (SES) (Verhulst & 

Achenbach, 1995). De steekproef die gebruikt is voor deze studie bevat een groot 

percentage aan relatief hoogopgeleide moeders; meer dan de helft van de moeders heeft 
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minimaal een HBO-opleiding genoten. Hoewel dit in het huidige onderzoek de enige 

beschikbare achtergrondinformatie over moeders is, zou dit een indicator voor een goede 

baan en dus een hoger inkomen kunnen zijn. Dit zijn factoren passend bij een relatief 

hoge SES. Laatstgenoemde zou de jongeren gedeeltelijk kunnen beschermen tegen de 

potentiële risicofactor psychologische controle van moeders (Verhulst & Achenbach, 

1995). Over de SES van de moeders in de huidige steekproef en de eventuele protectieve 

werking hiervan, is echter te weinig bekend. Het zou niettemin een verklaring kunnen 

bieden voor de gevonden verschillen tussen eerder onderzoek over Amerikaanse en 

huidig onderzoek over Nederlandse (pre)adolescenten. Naast cultuurverschillen zouden 

ook verschillen in de onderzoeksmethoden een verklaring kunnen bieden voor 

discrepanties in resultaten tussen huidig en vorig onderzoek. Zo is reeds genoemd dat 

sekse van de ouder mogelijk een rol speelt bij de ontwikkeling van emotionele 

problematiek onder (pre)adolescenten. Wanneer vader psychologische controle uitoefent 

op zijn dochter, is er een grotere kans op emotionele problematiek dan bij andere dyades 

(Barber, 1996). Dit zou een verklaring kunnen bieden voor de discrepantie met 

resultaten uit eerdere onderzoeken. Huidig onderzoek richt zich namelijk als een van de 

weinige op moeders, bij veel ander onderzoeken participeerden ook vaders. Verder is 

emotionele problematiek onder (pre)adolescenten slechts gemeten door middel van 

moeder-rapportages. Het feit dat in voorgaande onderzoeken gebruik gemaakt is van 

zelfrapportage door de (pre)adolescent, zou kunnen verklaren waarom resultaten uit 

huidig onderzoek verschillen van eerdere onderzoeken. Het lijkt namelijk tot 

realistischere resultaten te leiden wanneer emotionele problemen beoordeeld worden 

vanuit het oogpunt van het kind of de adolescent, omdat het moeilijk kan zijn voor een 

volwassene om het bestaan van deze naar binnen gekeerde problemen te identificeren 

(Wicks-Nelson, 2015). 

Psychologische controle en gedragsproblematiek  

De bevindingen wat betreft psychologische controle van moeders en 

gedragsproblematiek bij hun (pre)adolescenten zijn wel in lijn met de verwachtingen. 

Gevonden werd dat meer psychologische controle van moeders samenhangt met meer 

gedragsproblematiek bij hun (pre)adolescenten. Dit sluit aan bij het groeiende bewijs 

voor de positieve relatie tussen psychologische controle en externaliserend 

probleemgedrag (bijv. Barber & Harmon, 2002) en de bevinding dat psychologische 

controle een significante voorspeller zou zijn van verhoogde gedragsproblematiek 

(Watson et al., 2013). Zo zouden (pre)adolescenten gedragsproblematiek zich door 

middel van sociaal leren eigen kunnen maken (Bandura, 1973). De indringerige 

manipulatieve manier van interacteren van de ouders, zou door middel modelling, 

geobserveerd en geïmiteerd kunnen worden door de (pre)adolescent, wat zich uit in 

agressief gedrag. Hierbij zou een hoge mate van psychologische controle van moeders de 
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kans op het observeren en imiteren van dit gedrag vergroten en zodanig kunnen leiden 

tot een hogere mate van gedragsproblemen, zoals agressie. Daarbij zou het onthouden 

van autonomie door middel van psychologische controle (Ryan et al., 1997) kunnen 

leiden tot fysieke agressie en ongehoorzaamheid (bijv. Casas et al., 2006). Zo stelt de 

self-determination theory van Ryan en collega’s (1997) dat psychologische controle een 

manier is om de autonomie van de (pre)adolescent te ondermijnen, iets wat 

geassocieerd wordt met onder andere een lage zelfregulatie van deze (pre)adolescent 

(Assor, Roth, & Deci, 2004). Een lage zelfregulatie is één van de psychologische factoren 

die centraal staat bij agressief gedrag en lijkt bovendien verband te houden met 

ongehoorzaamheid (bijv. Casas et al., 2006; Eisenberg, Fabes, Nyman, Bernzweig, & 

Pinuelas, 1994).  

Toekomstig onderzoek 

Wel dient kritisch gekeken te worden naar de resultaten, zo kende deze studie 

naast sterke punten ook meerdere algemene beperkingen. Een sterk punt is dat huidig 

onderzoek zich richt op moeders, in plaats van op ouders in het algemeen. Vele studies 

onderzochten namelijk niet de individuele invloed van beide ouders, waardoor deze 

studie verdieping en vernieuwing biedt voor vervolgonderzoeken. Een beperking betreft 

de omvang en samenstelling van de steekproef. In dit onderzoek worden bijvoorbeeld 

moeders met een HBO-opleidingsniveau overgerepresenteerd als gevolg van de gebruikte 

gemakssteekproef, wat generaliseren bemoeilijkte. Ook zorgde de relatief kleine 

steekproef voor moeilijkheden wat betreft het generaliseren van de data. Deze 

complicatie zou verholpen kunnen worden door middel van een grotere en aselecte 

steekproef, zodat de data representatief is voor de gehele populatie. Een tweede 

beperking heeft betrekking op de dataverzameling. Zo werd psychologische controle van 

moeders vastgesteld aan de hand van slechts acht vragen die enkel door de 

(pre)adolescent beantwoord diende te worden en werden vragen over emotionele 

problematiek van de (pre)adolescent door moeder ingevuld. Een goede aanvulling hierop 

zou, naast zelfrapportage, bijvoorbeeld het gebruik van observaties en interviews kunnen 

zijn. Zo is gebleken dat het triangulatie, het verzamelen van data middels meerdere 

bronnen, de validiteit van de data versterkt (Meriam, 1998). Waar ten slotte rekening 

mee gehouden dient te worden, is de betrouwbaarheid van de vragenlijsten. Zo was de 

betrouwbaarheid van de subschaal gedragsproblemen van de SDQ twijfelachtig (Kline, 

2000), wat betekent dat de scores op deze schaal met voorzichtigheid geïnterpreteerd 

dienen te worden. 

De resultaten van dit onderzoek hebben zowel maatschappelijke als 

wetenschappelijke implicaties. Zo kan de notie dat psychologische controle een 

bijdragende risicofactor voor gedragsproblemen bij (pre)adolescenten lijkt, helpen bij het 

voorkomen en behandelen van desbetreffende problemen bij (pre)adolescenten. Daarbij 
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zou deze kennis middels voorlichtingen aan ouders overgedragen kunnen worden, zodat 

ook zij weten wat de risico’s zijn van deze opvoedtechniek. Verder zou in 

wetenschappelijk onderzoek nauwkeuriger gekeken kunnen worden naar welke aspecten 

van psychologische controle precies samenhangen met welke specifieke gedragingen, 

zodat beter vastgesteld kan worden waar op geïntervenieerd zou kunnen worden. Ook 

lijkt het van belang nader te onderzoeken hoe het kan dat in deze studie, in tegenstelling 

tot veel voorgaande onderzoeken, geen verband is gevonden tussen psychologische 

controle en emotionele problemen. Zo zou eenzelfde studie met alleen vaders wellicht 

meer inzicht kunnen bieden, maar ook een onderzoek waarin onderscheid wordt gemaakt 

tussen verschillende landen binnen de Westerse cultuur zou voor opheldering kunnen 

zorgen. Ten slotte lijkt het voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek interessant de in 

dit paper onderzochte relatie te bestuderen gedurende verschillende normatieve 

transities waarvan bekend is dat zij van invloed zijn op de ontwikkeling van een 

adolescent, zoals puberteit, veranderen van school en verhoogde interactie met 

leeftijdgenoten (Brown, 1990; Simmons, Burgeson, Carlton-Ford, & Blyth, 1987). Zo is 

de leeftijdsgroep (pre)adolescenten wellicht te breed en zou het interessant kunnen zijn 

juist te kijken naar de verschillen tussen pre-adolescenten en adolescenten. Dit 

aangezien adolescenten meer fundamentele veranderingen doormaken in hun 

persoonlijkheid en sociale ontwikkeling dan pre-adolescenten. Deze aanname is 

consistent met de theoretische literatuur omtrent de inhibitie van psychologische 

autonomie, welke sterk ontwikkelt in de individuatieperiode van de adolescent (Barber et 

al., 1994). Longitudinaal onderzoek is nodig om nauwkeurig weer te kunnen geven op 

welke leeftijd deze effecten optreden. 

Psychologische controle van moeders lijkt in dit onderzoek dus voornamelijk 

gerelateerd te zijn aan gedragsproblemen bij (pre)adolescenten. Al met al kan gesteld 

worden dat in plaats van psychologisch te controleren, het wellicht beter is dit opvoed 

gedrag psychologisch af te leren. 

 

  

 

 



PSYCHOLOGISCHE CONTROLE EN EMOTIONELE EN GEDRAGSPROBLEMATIEK 

 
15 

Literatuur 

Achenbach, T. M. (1991). Child behavior checklist/4-18. University of Vermont, 

Psychiatry. 

Allen, P., & Bennett, K. (2012). SPSS Statistics-A Practical Guide. Australia: Cengage  

Learning. 

Assor, A., Roth, G., & Deci, E. L. (2004). The emotional costs of parents’ conditional  

regard: A self-determination theory analysis. Journal of Personality, 72, 47–88.  

doi:10.1111/j.0022-3506.2004.00256.x 

Balan, R., Dobrean, A., Roman, G.D., & Balazsi, R. (2017). Indirect effects of parenting 

practices on internalizing problems among adolescents: The role of expressive 

suppression. Journal of Child and Family Studies, 26, 40-47. doi:10.1007/s10826-

016-0532-4 

Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning analysis. Upper Saddle River, NJ:  

Prentice-Hall. 

Barber, B. K. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. 

Child development, 67, 3296-3319. doi:10.1111/j.1467-8624.1996.tb01915.x 

Barber, B. K., & Harmon, E. L. (2002). Violating the self: Parental psychological control of 

children and adolescents. In B. K. Barber (Ed.), Intrusive parenting. How 

psychological control affects children and adolescents (pp. 15–52). Washington, 

DC: American Psychological Association. 

Barber, B. K., & Olsen, J. A. (1997). Socialization in context: Connection, regulation, and 

autonomy in the family, school, and neighborhood, and with peers. Journal of 

Adolescent Research, 12, 287–315. doi:10.1177/0743554897122008 

Barber, B. K., Olsen, J. E., & Shagle, S. C. (1994). Associations between parental 

psychological and behavioral control and youth internalized and externalized 

behaviors. Child Development, 65, 1120–1136. doi:10.2307/1131309 

Baumeister, R., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal 

attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin,  

117, 497-529. doi:10.1037/0033-2909.117.3.497 

Bouchard, J. T. J., & Loehlin, J. C. (2001). Genes, evolution, and personality. Behavior 

Genetics, 31, 243–273. doi:10.1023/A:1012294324713 

Burbach, D. J., & Borduin, C. M. (1986). Parent-child relations and the etiology of 

depression: A review of methods and findings. Clinical Psychology Review, 6, 133- 

153. doi:10.1016/0272-7358(86)90009-7 

Brown, B. B. (1990). Peer groups and peer cultures. In S. S. Feidman & C. R. Elliot  

(Eds.), At the threshold: The developing adolescent (pp. 171-198). Cambridge,  

MA: Harvard University Press. 

Casas, J. F., Weigel, S. M., Crick, N. R., Ostrov, J. M., Woods, K. E., Jansen Yeh, E. A., & 



PSYCHOLOGISCHE CONTROLE EN EMOTIONELE EN GEDRAGSPROBLEMATIEK 

 
16 

Huddleston-Casas, C. A. (2006). Early parenting and children’s relational and 

physical aggression in the preschool and home contexts. Journal of Applied 

Developmental Psychology, 27, 209–227. doi:10.1016/j.appdev.2006.02.003 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.).  

Hillsdale, NJ: Erlbaum.  

Cole, P. M., Martin, S. E., & Dennis, T. A. (2004). Emotion regulation as a scientific 

construct: Methodological challenges and directions for child development 

research. Child Development, 75, 317–333. doi:10.1111/j.1467-

8624.2004.00673.x 

Costello, E. J., Egger, H. L., & Angold, A. (2005). The developmental epidemiology of 

anxiety disorders: Phenomenology, prevalence, and comorbidity. Child and 

Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 14, 631-648. 

doi:10.1016/j.chc.2005.06.003 

Crijnen, A. A., Achenbach, T. M., & Verhulst, F. C. (1997). Comparisons of problems 

reported by parents of children in 12 cultures: Total problems, externalizing, and 

internalizing. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 

36, 1269-1277. doi:10.1097/00004583-199709000-00020 

deCharms, R. (1968). Personal causation. New York, NY: Academic Press. 

Eisenberg, N., Fabes, R. A., Nyman, M., Bernzweig, J., & Pinuelas, A. (1994). The  

relations of emotionality and regulation to children’s anger related actions. Child 

Development, 85, 109–128. doi:10.1111/1467-8624.ep9406130683 

Engels, R. C. M. E., Finkenauer, C., Meeus, W., & Dekovic, M. (2001). Parental 

attachment and adolescents’ emotional adjustment: The role of interpersonal 

tasks and social competence. Journal of Counseling Psychology, 48, 428–439. 

doi:10.1037/0022-0167.48.4.428 

Finkenauer, C., Engels, R. C. M. E., & Baumeister, R. F. (2005). Parenting behaviour and 

adolescent behavioural and emotional problems: The role of self-control. 

International Journal of Behavioral Development, 29, 58-69. 

doi:10.1080/01650250444000333 

Freeman, D. L., & Barber, B. K. (1996). Loneliness in adolescence: Implications for 

family and development. Paper presented at the annual meeting of the National 

Council on Family Relations, Kansas City, MO. 

Galambos, N. L., Barker, E. T., & Almeida, D. M. (2003). Parents do matter: Trajectories 

of change in externalizing and internalizing problems in early adolescence. Child 

Development, 74, 578–594. doi:10.1111/1467-8624.7402017  

Hart, C. H., Nelson, D. A., Robinson, C. C., Olsen, S., & McNeilly-Choque, M. K. (1998). 



PSYCHOLOGISCHE CONTROLE EN EMOTIONELE EN GEDRAGSPROBLEMATIEK 

 
17 

Overt and relational aggression in Russian nursery-school-age children: Parenting 

style and marital linkages. Developmental Psychology, 34, 687–697. 

doi:10.1037/0012-1649.34.4.687 

Hart, C. H., Newell, L. D., & Olsen, S. F. (2003). Parenting skills and social- 

communicative competence in childhood. In J. O. Greene & B. R. Burleson (Eds.), 

Handbook of communication and social interaction skills (pp. 753–797). Mahwah, 

NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Harter, S. (1978). Effectance motivation reconsidered: Toward a developmental model. 

Human Development, 1, 661-669. doi:10.1159/000271574 

Hoeve, M., Dubas J. S., Eichelsheim V. I., van der Laan P. H., Smeenk W., & Gerris, J. R. 

(2009). The relationship between parenting and delinquency: A meta-analysis. 

Journal of Abnormal Child Psychology, 37, 749-775. doi:10.1007/s10802-009-

9310-8 

Hoskins, D. H. (2014). Consequences of parenting on adolescent outcomes. Societies, 4, 

506-531. doi:10.3390/soc4030506 

Joussemet, M., Vitaro, F., Barker, E. D., Côté, S., Nagin, D. S., Zoccolillo, M., &  
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